DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents
Absents
Propera reunió

9 GENER DE 2019
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, MARCOS TRAVER, LAURA FERRÍS, MªJOSÉ
NAVARRO, BRU BALDOVÍ, MARIA SOLER, MANUEL ARCUSA,
GLORIA GUILLEM, JOSEP LLOPIS I TOMÀS PLA
13 FEBRER DE 2019

Temes tractats
-

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ de la JUNTA DIRECTIVA
DEL MES DE NOVEMBRE

-

SUBVENCIONS DEL PEAF I PER L’ÚS I DIGNIFICACIÓ DEL VALENCIÀ

-

LOTERIA DE NADAL

-

ASSEMBLEA GENERAL I COMISSIÓ ECONÒMICA

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de novembre, la qual queda
aprovada.
2. Seguidament, Ramón comenta que s’ha preparat el projecte per demanar
subvenció del PEAF (centres promotors de l’esport i l’activitat física), i explica en
què consisteix i perquè el centre pot demanar-la. Així mateix es comenta que l’any
passat es va concedir aquesta subvenció.
3. A continuació s’explica que la subvenció atorgada per la Conselleria de Cultura per
l’ús i dignificació del valencià, que ascendeix a més de 5.000€, encara no ha sigut
abonada.
4. Posteriorment Ramón diu que s’ha establert un horari durant la propera setmana
per poder atendre aquells/es que tinguen paperetes de loteria, abonant-los els
diners corresponents (4€ per papereta). En aquest horari, alguns professors s’han
oferit voluntaris per ajudar, i es demana la col·laboració dels pares i mares, qüestió
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que es traslladarà des de l’AMPA a les diferents classes. L’horari serà de dilluns a
divendres de 8:30 a 9:30 i de 16:50 a 17:30 h.
5. Seguidament Marcos comenta que la comissió econòmica s’ha de reunir una
setmana abans que l’assemblea general, que serà el proper 13 de febrer, així que
s’acorda anar a parlar amb Ana el dia 6 de febrer, on acudiran, si és possible,
Marcos Traver i Josep Llopis.
6. Finalment, es comenta que Carnestoltes serà el dia 1 de març, i que en la propera
reunió tractarem aquesta qüestió.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20:45 hores.

Notes per a la propera reunió
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